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ELŐTERJESZTÉS 

A „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról 

 
Tisztelt Településfejlesztési Bizottság! 
Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 
A Képviselő-testület 5/2000. (05.01.) Ör. sz. rendeletében „SZÉP PORTA 
BIATORBÁGYÉRT” címet alapított a város szépítése, a kulturált lakókörnyezet 
kialakítása és az abban való tevékeny, példamutató részt vállalás közösségi 
elismerése érdekében. 
A címért induló programon azok az állampolgárok vesznek részt, akik 
lakóingatlannal, családi vagy társasház tulajdonnal, illetve használattal rendelkeznek 
a városban. 
A cím adományozására rövid szöveges indoklással bárki javaslatot tehet minden év 
május 15. napjáig, a város polgármesterének címzett írásos beadványában. 
A díj átadására évente egyszer kerül sor, a júniusi Városünnep keretei között. Az 
elismerő címből évente legfeljebb 3 (három) adható ki. 
A díjat az az állampolgár kap 
 
hatja: 
a) akinek lakóházát, valamint a hozzá tartozó kertjét, udvarát, utcafrontját az adott 
városrész jellegéhez is illeszkedően harmonikus és kulturált megjelenés jellemzi 
egész évben, kialakítása és ápolása a település kisvárosi, kertvárosi környezetében 
példaértékkel szolgál, és mindezt az állampolgár saját erejéből, saját 
munkálkodásával, tevékenységével éri el, illetve tartja fenn; 
b) aki ingatlanán az elismerő cím elnyerésével járó emléktáblának közterületről jól 
látható helyen való kihelyezését vállalja. 
A kitüntető cím odaítélése előtt – a beérkezett javaslatok mérlegelését követően – a 
Képviselő-testület által felállított 5 fős véleményező bizottság tesz javaslatot az 
elismerésre érdemes ingatlanra, illetve annak tulajdonosára, használójára. 
A véleményező bizottság tagjai: 
a) Biatorbágy polgármestere – mint állandó tag; 
b) A város főépítésze – mint állandó tag; 
c) Biatorbágy Város Képviselő-testülete Településfejlesztési, Mezőgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottságának egy delegált tagja; 



 
d) Biatorbágy Város Képviselő-testülete Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottságának egy delegált tagja; 
e) Egy Biatorbágyon bejegyzett és kertészeti, kertépítési szakterületen működő 
gazdasági vállalkozás, szakirányú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező – a 
polgármester által felkért – képviselője. 
A c), d), e) pontokban jelölt tagok esetében ugyanaz a személy 2 egymást 
követő évben nem töltheti be a tisztséget. 
A „SZÉP PORTA BIATORBÁGYÉRT” címmel elismert állampolgár számára a 
Képviselő-testület emléktáblát és oklevelet adományoz. Az emléktábla tartalmazza: 
„SZÉP PORTA BIATORBÁGYÉRT” – Biatorbágy címerével és az odaítélés 
évszámával. 
Kérem a tisztelt bizottságokat, tegyék meg javaslataikat a véleményező bizottság 
delegált tagjaira. 

Biatorbágy, 2017. április 5. 

 Tisztelettel: 

 Tarjáni István sk. 
 polgármester 
 
melléklet: Véleményező bizottság tagsági összetételét tartalmazó táblázat  

 
 
  



 
 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 
Bizottsága/ Oktatási és Kulturális Bizottsága 

.../2017. (IV. 27.) határozata 
A „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 

Bizottsága/ Oktatási és Kulturális Bizottsága a „Szép Porta Biatorbágyért” díjra 

…………………… javasolja. 

 

 

 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2017. (IV. 27.) határozata 

 
A „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a „Szép Porta Biatorbágyért” díj 2017. évi véleményező bizottságát létrehozza 

2. a véleményező bizottság tagjai: 

2.1……………… 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: kabinet 
 



Polgármester (állandó tag) Tarjáni István 
Főépítész (állandó tag) Tamás Gábor 
Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság delegált Kecskés László
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság delegált tag Barabás József
kertészeti szakértő Hegedűs Tibor

Polgármester (állandó tag) Tarjáni István 
Főépítész (állandó tag) Tamás Gábor 
Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság delegált Hadnagy-Breier Ágnes
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság delegált tag Farkas-Gáspár Mónika
Kertészeti szakértő Simon Dóra

Polgármester (állandó tag) Tarjáni István polgármester
Főépítész (állandó tag) Tamás Gábor főépítész
Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság delegált Szeitz József
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság delegált tag Fekete Péter
Kertészeti szakértő Ujvári Gabriella

Nem volt delegálás, a díjra nem érkezett ajánlás.

Polgármester (állandó tag) Tarjáni István
Főépítész (állandó tag) Rumi Imre 
Településfejlesztési Bizottság delegáltja Cserei Zsolt
Oktatási és Kulturális Bizottság delegáltja Tálas-Tamássy Richárd 
Kertészeti szakértő Ujvári Gabriella

Polgármester (állandó tag) Tarjáni István
Főépítész (állandó tag) Rumi Imre
Településfejlesztési Bizottság delegáltja
Oktatási és Kulturális Bizottság delegáltja
Kertészeti szakértő
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Szép Porta Biatorbágyért Véleményező Bizottság tagjai

2013

2014
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